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De Publieksdienst van de
gemeente Hardenberg
werkt op afspraak
U kunt een afspraak maken via
www.hardenberg.nl.
Het is alleen mogelijk om met
pin te betalen.
Publieksdienst locatie
Hardenberg
Stephanuspark 1, Hardenberg
Openingstijden op afspraak
Ma t/m woe 08.30 - 17.00 uur
Do 		
08.30 - 20.00 uur
Vr 		
08.30 - 12.30 uur
Publieksdienst locatie
Dedemsvaart, De Baron
Julianastraat 54, Dedemsvaart
Openingstijden
Tot nader order blijft de
gemeentebalie in MFC
de Baron in Dedemsvaart
gesloten vanwege de
Coronamaatregelen.
MELDINGEN
OPENBARE RUIMTE
Meldingen over wegen,
openbaar groen of riolering
kunt u doen bij het Meldpunt
Openbare Ruimte.
De gemeente gaat na uw
melding zo snel mogelijk aan
de slag.
www.hardenberg.nl/meldpunt.
Meldingen over niet-werkende
straatverlichting kunt u doen
op de site van de gemeente
www.hardenberg.nl onder
tabblad inwoners/wonen/
melding maken/kapotte
lantaarnpalen.
WWW.HARDENBERG.NL
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Bouw en Woningtoezicht
Zitting van de stadsbouwmeester
Overleg met de stadsbouwmeester
is, gezien de maatregelen van het
kabinet, tijdelijk alleen telefonisch
mogelijk indien het bouwplan of
schetsplan van voldoende bouwkundige kwaliteit is en indien het
bouwplan of schetsplan vooraf is

getoetst aan het ruimtelijk kader en
akkoord is bevonden door de afdeling
Ruimtelijk Domein.

palingen omgevingsrecht hebben
besloten voor de volgende aanvraag
de beslistermijn te verlengen met een
termijn van maximaal zes weken:

- het kappen van een beuk en een
esdoorn op het perceel Dorpsstraat
54.
Besluit 9 oktober 2020 verzonden.
Lutten
- het bouwen van een werktuigenberging op het perceel De
Lutteresweg 7.
Besluit 8 oktober 2020 verzonden.
- het bouwen van een vervangende
garage op het perceel Meidoornstraat 14.
Besluit 7 oktober 2020 verzonden.
Slagharen
- het bouwen van een woning op
het perceel Bonte Weverstraat 11.
Besluit 7 oktober 2020 verzonden.
- het plaatsen van een afdak op
het perceel Bonte Weverstraat 31.
Besluit 13 oktober 2020 verzonden.

Voor meer informatie en het maken
van een afspraak kunt u contact
opnemen met de Publieksdienst,
telefoon 14 0523.

Omgevingsvergunningen
Binnengekomen aanvragen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend,
dat in de afgelopen periode onderstaande aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend:
Balkbrug
- het uitbreiden van een schuur op het
perceel Maatschappijwijk 30, ontvangen 8 oktober 2020.
- het tijdelijk plaatsen van een woonunit (1 jaar) op het perceel De Pol 16,
ontvangen 14 oktober 2020.
Bergentheim
- het bouwen van een twee-ondereen-kap woning op het perceel Van
der Sluisstraat 51 en 53, ontvangen
8 oktober 2020.
- het bouwen van een vervangende
werktuigenberging/wortelopslag op
het perceel Slotweg 25, ontvangen
13 oktober 2020.
Gramsbergen
- het bouwen van een drie-onder-éénkap woning op het perceel De
Leemkoele 15, 17 en 19, ontvangen
8 oktober 2020.
- het plaatsen van een schutting op
het perceel Hattemattestraat 6,
ontvangen 11 oktober 2020.
Hardenberg
- het verbouwen van een woning op
het perceel Lijsterbeslaan 4,
ontvangen 8 oktober 2020.
- het kappen van een berk op het
perceel Polberg 37, ontvangen
10 oktober 2020.
- het uitbreiden van een berging op
het perceel Singelberg 43, ontvangen
12 oktober 2020.
- het kandelaberen (sterk terugsnoeien)
van een eik op het perceel Zonnelaan
41, ontvangen 14 oktober 2020.
Lutten
- het verbouwen van een woning
op het perceel De Haarweg 10,
ontvangen 10 oktober 2020.
- het verbouwen van een woning
op het perceel De Lutteresweg 9,
ontvangen 12 oktober 2020.
- het bouwen van een carport op het
perceel Anerweg-Zuid 9a, ontvangen
13 oktober 2020.
Rheeze
- het plaatsen van een recreatie brug
over de waterleiding tussen camping
‘t Veld en de recreatie vijver aan de
Groten Beltweg 15, ontvangen 10
oktober 2020.
Rheezerveen
- het plaatsen van een logeerkamertje
op het perceel Elfde Wijk 40a R51,

ontvangen 11 oktober 2020.
Sibculo
- het bouwen van een vervangende
woning op het perceel Akkerweg 6,
ontvangen 13 oktober 2020.
Vanwege het coronavirus en de door
het kabinet getroffen maatregelen,
wijzigt de manier waarop u binnengekomen aanvragen omgevingsvergunningen, terinzagelegging
aanvraag omgevingsvergunningen,
bestemmingsplannen en het archief
kunt inzien.
Deze stukken kunt u in het
gemeentehuis inzien:
- alleen op basis van een afspraak;
- deze afspraak kunt u telefonisch
maken met de Publieksdienst,
14 0523;
- om verspreiding van het virus
zoveel mogelijk te voorkomen,
zal bij het inzien van de stukken
geen medewerker van de
gemeente aanwezig zijn;
- als u vragen hebt, kunt u deze
telefonisch stellen via 14 0523;
wilt u een zienswijze, bezwaar of
beroep indienen, dan kunt u deze
zoals in de publicatie is
aangegeven indienen.
De aanvragen worden voorbereid met
de reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure. Op het moment van
de indiening van de aanvraag is nog
niet duidelijk met welke voorbereidingsprocedure een aanvraag wordt
voorbereid.
Indien de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, wordt
het besluit in deze uitgave bekend
gemaakt en kan na bekendmaking van
het besluit door een belanghebbende
een bezwaarschrift worden ingediend.
Indien de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, wordt
een ontwerpbesluit opgesteld en ter
inzage gelegd. Naar aanleiding van het
ontwerpbesluit wordt de mogelijkheid
tot het indienen van zienswijzen gegeven. Van het ontwerpbesluit en de ter
inzage legging wordt in deze uitgave
kennis gegeven. Het ontwerpbesluit
en de ter inzage legging worden in
deze uitgave bekend gemaakt.
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Hardenberg maken bekend dat zij in
het kader van de Wet algemene be-

Rheeze
- het realiseren van een zwemvijver
en een sloot op het perceel Grote
Beltenweg 11
Verleend Reguliere
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend
dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
Anerveen
- het bouwen van een woning op
het perceel Anerveenseweg 56.
- het tijdelijk plaatsen van een
bijgebouw ten behoeve van
bewoning (tijdelijk 14 maanden) op
het perceel Anerveenseweg 56.
Besluiten 7 oktober 2020 verzonden.
Bergentheim
- het verbouwen van een woning tot
kinderopvang en 2 appartementen op
het perceel Van Limburg Stirumstraat
2, 2a en 2b.
Besluit 7 oktober 2020 verzonden.
Brucht
- het bouwen van een vervangende
woning op het perceel Maatdijk 3.
Besluit 7 oktober 2020 verzonden.
Bruchterveld
- het vervangen en verhogen van het
dak van de woning op het perceel
Kuilenweg 8.
Besluit 7 oktober 2020 verzonden.
De Krim
- het plaatsen van twee sanitair
gebouwen op het perceel Parallelweg 43.
Besluit 9 oktober 2020 verzonden.
Dedemsvaart
- het verplaatsen van lichtmasten op
het perceel Moerheimstraat 150.
- het plaatsen van een dakkapel op
het perceel Schubertstraat 13.
- het plaatsen van een dakkapel op
het perceel Mesdagstraat 21.
- het uitbreiden van een woning op
het perceel Langewijk 4.
Besluiten 7 oktober 2020 verzonden.
Hardenberg
- het bouwen van een kap op de
garage op het perceel Het Bleekveld
20.
- het plaatsen van een trafo op het
perceel Denemarkenweg 1.
Besluiten 7 oktober 2020 verzonden.
Kloosterhaar

Het betreffen omgevingsvergunningen
die zijn voorbereid met de reguliere
voorbereidingsprocedure. De omgevingsvergunningen kunnen vanaf
vandaag tot zes weken na publicatie
tijdens openingstijden worden ingezien
bij de Publieksdienst in het gemeentehuis na telefonische afspraak, telefoon
14 0523.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen
zes weken na de dag van verzending
van de hierboven genoemde besluiten
hiertegen een bezwaarschrift indienen
bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente
Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA
Hardenberg. Het bezwaarschrift moet
zijn ondertekend en moet tenminste
bevatten de naam en het adres van
de indiener, de dagtekening, een
aanduiding van het besluit waartegen
het bezwaar zich richt en de gronden
(motivering) van het bezwaar. Een
bezwaarschrift kan ook digitaal worden
ingediend via www.hardenberg.nl
via het digitaal loket. Voor het digitaal
indienen van een bezwaarschrift is
een DigiD nodig.
Daarnaast kan er - onder voorwaarde
dat een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders wordt ingediend in spoedeisende gevallen een voorlopige voorziening worden gevraagd
bij de voorzieningenrechter van de
Recht-bank te Zwolle, team Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te
Zwolle. Voor deze procedure is
griffierecht verschuldigd.

Wet Milieubeheer
Kennisgeving Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van
Hardenberg geven op grond van artikel
8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer
kennis dat van de volgende bedrijfslocaties meldingen zijn ontvangen in het
kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer:
Slagharen
- Geert Migchelsweg 18, het bedrijf is
gestopt met het houden van varkens
en pluimvee.
(zaaknr Z2020-00003973).
Bruchterveld
- Grote Kattendijk 4, voor het wijzigen

van de dierbezetting. Het houden
van vleesvarkens vervalt
(zaaknr Z2020-00004342).
- Grote Kattendijk 13; het bedrijf is
gestopt met het houden van varkens
(zaaknr Z2020-00004742).
Heemserveen
- Rheezerveenseweg 8; het bedrijf is
gestopt met het houden van varkens
(zaaknr Z2020-00000726).
Op grond van de melding is voor de
bedrijfslocaties geen omgevingsvergunning voor de activiteit milieu nodig.
Tegen het doen van een melding staan
geen zienswijze- of rechtsbescher-

mingsmogelijkheden open. Nadere
inlichtingen Omgevingsdienst
IJsselland: 088 5525 1050. Graag het
zaaknummer bij de hand houden.
Beoordeling aanmeldingsnotitie m.e.r.
(zaaknummer: Z2019-00023197)
Burgemeester en wethouders van
Hardenberg hebben van Pluimveebedrijf Vermeltfoort op 28 november
2019, geüpdatet 19 december 2019
en 21 september 2020 en aangevuld
op 30 september 2020 een aanmeldingsnotitie ontvangen voor de beoordeling van de m.e.r.-plicht.

www.hardenberg.nl

In de voorgenomen situatie zullen
- 2 nieuwe pluimveestallen á 39.250
vleeskuikens worden opgericht
(totaal 78.500 vleeskuikens);
- Uitbreiding dierbezetting bestaande
vleeskuikenstal van 40.000 naar
42.000 vleeskuikens:
- afname van 3.500 vleeseenden in
de bestaande vleeseendenstallen.
>>>

BEKEND MAKINGEN

>>>
De mogelijke milieubelasting is hierin
voldoende omschreven om te kunnen
beoordelen of sprake is van bijzondere
omstandigheden. Er is geen sprake
van bijzondere omstandigheden die
kunnen leiden tot belangrijke nadelige
milieugevolgen. Het college heeft besloten dat geen milieueffectrapport
opgesteld hoeft te worden. De milieubelasting afkomstig van de activiteit
kan door de van toepassing zijnde
wet- en regelgeving in voldoende
Hardenberg, 21 oktober 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,

mate worden ondervangen.
Het is niet mogelijk tegen dit besluit
bezwaar in te dienen. Tijdens de
toekomstige procedure voor de
omgevingsvergunning bestaat wel de
gelegenheid tot het indienen van
zienswijzen en eventueel beroep.
Daarbij kan ook dit m.e.r.-beoordelingsbesluit worden betrokken.

Aanvraag evenementen
De burgemeester van de gemeente
Hardenberg maakt bekend dat de
volgende aanvraag is ontvangen voor
het organiseren van:

Nadere inlichtingen Omgevingsdienst
IJsselland: 088 525 1050. Houd het
zaaknummer bij de hand.

Hardenberg
- Vechtdal Slipjacht op de locatie
Hessenweg 78, op 6 maart 2021.

VER
ORDE
NING

Algemene Plaatselijke Verordening
Belanghebbenden worden in de
gelegenheid gesteld om binnen twee
weken na het verschijnen van deze
bekendmaking hun zienswijzen over
het organiseren van de aangevraagde
activiteit naar voren te brengen. Dit
mag zowel schriftelijk als mondeling.
Wilt u mondeling reageren, dan kunt
u contact opnemen met de afdeling
Ruimtelijk Domein, T 14 0523.

Hebt u vragen die specifiek betrekking
hebben op geluid, dan kunt u contact
opnemen met de afdeling Ruimtelijk
Domein, T 14 0523.
De aanvragers worden in kennis
gesteld van de aard van de bedenkingen.

